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मौल्यवान 
भेट 

मराठी अनवुाद:  
सशुटल मेन्सन 

साठवलेले पैसे डलेान ेतटनवळेा 
मोजले. एक डॉलर आणि 

सत्त्याऐंशट सेंट! एवढेच! उद्या 
णिसमस आहे.  

शेवटी, तट 
आठवड्याला 
आठ डॉलर 
भाड्याच्या 
घरातटल 
फाटलेल्या 
सोफ्यावर 
बसून रडू 
लागली.   

डलेा डडललघंम यंग  जेम्स डडललघंम यंग  

मौल्यवान भेट 



खाली 
पायऱयांजवळ 
तयांचट पत्रपेटी 
होतट. तयावर 
चचकटवलेल्या 
कागदावर 

ललहहले होते: 
“लमस्टर जेम्स 

डडललघंम 
यंग.”  

जेम्सचट आठवड्याचट 
कमाई तटस डॉलर 
झाली तेव्हा तयाने 
पत्रपेटीवर डडललघंम 
हे नाव लावायला 
सुरुवात केली. पि 
मग तयाचट कमाई 
फक्त वटस डॉलर 

झाली तेव्हा तयातटल 
फक्त डट हे एकच 
अक्षर उरले होत.े 

संध्याकाळट जमे्स घरी येई, तेव्हा पत्नट तयाला लमठी मारत असे. डलेा 
तयाला प्रेमाने जजम म्हित असे. तयालाही ते आवडत असे.  

डलेा आणि जजम यांना दोन 
वस्तुंचा अलभमान होता. एक 
होते, जजमच्या आजोबांचे 

सोन्याचे घड्याळ आणि दसुरे 
होते डलेाच ेकेस. 

उद्या णिसमस आहे आणि जजमला 
भेट देण्यासाठी ततच्याकड ेफक्त एक 
डॉलर सत्त्याऐंशट सेंट एवढेच पैसे 

साठले होते.   

ततने आपले सुंदर केस पुन्हा 
ववचंरले. मग तट स्तब्ध उभट 
राहहली. ततच्या डोळ्यातून अश्रू 
ओघळून, खाली लाल चटईवर 

पडले.  

मग आपला स्कटट 
फफरवत पायऱया 
उतरत तट खाली 
रस्तयावर गेली. 
ततच्या डोळ्यात 
एक वेगळटच 
चमक होतट.  

तुम्ही माझे 
केस ववकत 
घ्याल?  

हॅट काढून तुझ े
केस दाखव आधट. 
मग घेईन ववकत.  

मट तुला 
वटस डॉलर 

देईन 
केसांसाठी.  

मग कापनू टाक 
आणि पसेै दे.  

पढुचे दोन 
तास डेला 
दकुांनामधनू 

फफरून 
जजमसाठी 
भेटवस्तू 

शोध ूलागली.   



शेवटी ततला 
पाहहजे तसा 

घड्याळाचा पट्टा 
लमळाला. 

जजमच्या सोनेरी 
घड्याळाला तो 
शोभून हदसला 

असता.  

घरी परतल्यावर 
डलेा बराच वळे 
आपले केस कुरळे 
करायचा प्रयत्न 
करू लागली.  

जजम ठारच मारेल मला. 
म्हिेल, मट चांगल्या 
घरातली मुलगट वाटत 
नाही. पि माझ्याकड े
दसुरा पयाटयच नव्हता. 

संध्याकाळट सात वाजता, ततने कॉफी बनवली आणि स्टोव्हवर कढई ठेवली. 
तेवढ्यात ततला खाली पायऱयांवर जजमच्या पावलांचा आवाज ऐकू आला.   

अरे देवा! मट 
तयाला सुंदर 
हदसायला 
पाहहजे.  

जजम दरवाजात थांबला आणि 
डेलाकडे पाहू लागला.  

जजम, लाडक्या, असं नकोस पाहू 
माझ्याकडे. माझे केस उगवतटल पनु्हा. 
तुला णिसमस भेट घ्यायचट म्हिनू 
ववकले मट केस.  

काहीवेळ 
स्तब्ध 

राहहल्यावर 
जजम 

बोलला.  

तू केस 
कापून 

टाकलेस?  

असं नको बोलूस जजम. तझु्यासाठी 
ववकले मट ते. एकवेळ माझ्या 
केसांचट फकंमत लावता येईल, पि 
माझ्या तुझ्यावरच्या पे्रमाचट फकंमत 
कुिट लाव ूशकिार नाही.  



डेला, गैरसमज नको 
करून घेऊस. माझ ं

तुझ्यावरच ंपे्रम कधटच 
आटिार नाही.  

हे पाकीट उघडल्यावर 
कळेल तुला, मट स्तब्ध 

का झालो ते.  

पाफकटाचट फीत 
आणि कागद 

उघडताक्षिट ततच्या 
तोंडून आनदंाचा 
चचतकार बाहेर 

पडला आणि क्षिात 
डोळ्यातून अश्र ू
ओघळू लागले.  

जजमने डेलासाठी 
केस ववचंरण्यासाठी 
दोन कंगवे आिले 
होते. ते कासवाच्या 
कवचापासून बनले 
होते. तयांचा रंग 
डेलाच्या केसांच्या 
रंगांसारखाच होता. 

एका महागड्या दकुानात मागे 
डलेाने हे कंगवे पाहहले होते. 
ततला ते ववकत घ्यावेसे वाटले 

होते. पि तेवढे पैसे 
ततच्याजवळ नव्हते.  

ततला आता ते महागड े
कंगवे लमळाले होते. पि 
तयाने ववचंरायला ततला 

लांब केस नव्हते.    

जजमने अजून डलेान ेहदलेली भेट 
पाहहली नव्हतट. जजमला 
भेटवस्तू देताना डलेा खूप 

उते्तजजत झाली.  



सुंदर आहे ना खपू! 
आता हदवसातून 
शंभरवेळा तरी तू 
तुझ्या घड्याळाकडे 
बघत बसशटल.  

डेला, आपल्या भेटवस्तू बाजलूा ठेव.ू 
कंगवे ववकत घेण्यासाठी मट सोन्याच ं

घड्याळ ववकल.ं  

ही गोष्ट दोन जटवांच ेपरस्परांप्रतट असलेले 
पे्रम दशटवत.े एकमेकांना भेटवस्तू 

देण्यासाठी तयांनट आपली एक मौल्यवान 
वस्तू गमावली. पि खरी भेटवस्तू ठरली, 

तयांच ेएकमेकांवरच ेपे्रम! अंत   


